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Již 6. ročník turnajů žákovské ligy v házené mini žáků začal v úterý 15. 11. 2016 ve 

sportovní hale Sokola Žeravice. Do soutěže v ročníku 2016/1017 se přihlásilo pět družstev. 

Celkem hrálo 50 hráčů a hráček, kteří se utkaly navzájem systémem každý s každým 2 x 8 

minut.  

Hned v prvním kole nás čekal soupeř ze ZŠ Přerov, Trávník B.  Obě družstva hrála po 

odchodu starších hráčů v pozměněných sestavách, doplněné o nováčky. Lépe se s touto 

skutečností vypořádali hráči soupeře a zvítězili 9 : 6. Porážku zavinila především naše nepřesná 

střelba a neschopnost ubránit jediného střelce soupeře, který dal většinu branek. Jediný, kdo 

podal spolehlivý výkon byl z našeho družstva brankář Botos. 

Také v dalším utkání proti ZŠ Přerov, U tenisu neměli naši hráči dobrý den. Nedokázali 

se vyrovnat s někdy až příliš tvrdou osobní obranou, zbytečně ztráceli míč a opět nepřesně 

stříleli. Porážka o 7 branek byla naše nejvyšší v celém turnaji.  

Třetím soupeřem bylo „A“ ZŠ Trávník. Naše hra se mírně zlepšila, ale porážce 12: 8 jsme stejně 

nezabránili. 

V posledním utkání proti ZŠ Přerov, Za mlýnem jsme podali nejlepší výkon, ale ten stačil pouze 

na nerozhodný výsledek 9 : 9. 

Velmi dobrým výkonem po celý turnaj se prezentoval pouze brankář Adam Botos. Na 

některých hráčích se negativně projevila častá tréninková absence. 

 

Naše výsledky:  

  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov,  U Tenisu 5 : 12 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník B 6 : 9 ZŠ  

Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Za mlýnem  9 :9 

  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, Trávník A 8 : 12 

 

Sestava a střelci našeho družstva:  

 

Brankáři: Botos 14 obdržených branek 

Hráči v poli: Čechák 8. Karas 8, Havránek 7, Klvač, Barbořík 2, Zacpal, Marák 3. 

 

V turnaji jsme obsadili poslední 5. místo zásluhou o jednu branku horším skórem. 

            

 

 


